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No North Shopping
Feira do Artesanato Sobralense 
segue até o próximo domingo (24)

Com exposição e comercialização 
de artigos de crochê, pinturas em te-
cidos, decoração, artesanato em ma-
deira, composição em retalhos (pa-
tchwork), arranjos, bordados, biojóias, 
itens de couro, telas, arranjos, entre 
outros, a Feira de Artesanato Sobra-
lense seguirá, no North Shopping de 
Sobral, até o próximo dia 24 de abril.

Iniciada na última sexta-feira (15), 
a feira conta com a participação de 14 
artesãos da sede e distritos do Muni-
cípio, e segundo a secretária da Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômi-
co de Sobral, Daniela Costa, “a ação é 
mais uma oportunidade para os arte-

sãos sobralenses divulgarem e comer-
cializarem seus produtos, fomentando 
assim, a geração de emprego e criação 
de renda no Município”.

Com o apoio da Prefeitura de So-
bral, por meio da Secretaria de Tecno-
logia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), e a parceria do North Shop-
ping Sobral e da Associação dos Arte-
sãos de Sobral (ASAS), a ação integra 
o Programa Trabalho Pleno/Projeto 
Artesanato, cujo objetivo é apoiar o 
artesanato genuinamente sobralen-
se, valorizando o trabalho dos artistas 
locais.

PAPS
Dia da família é comemorado nos Centros de 
Referência de Assistência Social de Sobral

Na última terça-feira (19), a Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Extrema Pobreza de Sobral 

(Seds) promoveu nos seis Centros de Refe-
rência de Assistência Social (Cras) do Muni-
cípio, o ‘Dia da Família’. Na ocasião foi oferta-

da uma programação para a integração das 
famílias das comunidades atendidas. A ação 
fez parte das atividades do Projeto de Aten-
dimento aos Primeiros Sobralenses (PAPS), 
que acontece diariamente nos Cras.

“Esse evento foi pensado para promover o 

fortalecimento dos vínculos familiares, comu-
nitários e da participação destas famílias nos 
serviços do Cras”, explicou o psicólogo do 
Cras Dom José, Paulo Roberto. “O Paps tem 
como prioridade as crianças, mas elas são 
alcançadas através do trabalho feito com as 
famílias como um todo, criando relações cada 
vez mais afetivas”, concluiu.

Para a moradora do bairro Dom José, 
Roberlânia Nascimento, participar dos ser-
viços do Cras tem ajudado diretamente no 
desenvolvimento de seus filhos. “Depois que 
eu comecei a participar dos serviços do Cras 
eu passei a ter mais momentos de lazer com 
os meus filhos, o que era muito difícil. Isso tem 
ajudado no desenvolvimento dos meus dois 
filhos, principalmente no lado social e afetivo 
de cada um. Hoje eles interagem mais com 
outras crianças. O Cras é hoje minha segunda 
casa”, ressaltou.

O objetivo do Paps é atender crianças 
com idade entre 0 e 6 anos e suas famílias 
por meio dos Centros de Referência da As-
sistência Social de Sobral (Cras), atuando 
na formação dos técnicos de referência que 
formam a rede de proteção social, melho-
rando as ações metodológicas de atuação.

População do Distrito do Patriarca recebe Ação Sobral Cidadã neste sábado (23)
No próximo sábado (23) é a vez da população do distrito de 

Patriarca receber o projeto ‘Ação Sobral Cidadã’, da Prefeitura 
Municipal. Com o objetivo de facilitar o acesso da população de 
bairros e distritos aos serviços de órgãos públicos, a ação será 
realizada, das 8h às 12h, na escola Peri Frota.

Nesta edição, o ‘Sobral Cidadã’ ofertará, gratuitamente, emissão 
da carteira de identidade, cadastro do Bolsa Família, passe do idoso 
e do deficiente; credenciamento para vagas do idoso e de pessoas 
com  deficiência; aferição de pressão arterial; exame de glicemia e 
orientações de higiene bucal.

Também foi montada uma programação cultural e esportiva para 
crianças e adolescentes das localidades visitadas pelo Projeto. Nesta 
semana, os pequenos irão se divertir com as oficinas de pintura de 
rosto e escultura de balão, além de práticas esportivas como torneio 
de futsal, xadrez, dama, tênis de mesa, circuito recreativo, aulão de 
ritmos, carimba, peteca e badminton.

A iniciativa é resultado da dedicação das secretarias da Saúde, 

Educação, Esporte, Cultura e Turismo, Desenvolvimento Social; e 
Cidadania e Segurança, além da parceria da Defensoria Pública do 
Estado.

Nesta sexta-feira (22)
Theatro São João recebe 
espetáculo ‘Além do Era Uma Vez’

O Theatro São João receberá, nesta sexta-feira (22), a 
partir das 20h, o espetáculo ‘Além do Era Uma Vez’. Na histó-
ria, as princesas dos contos de fadas vivem em desarmonia 
com seus príncipes e entre si, após serem enfeitiçadas por 
Malévola. Com a ajuda de Chapeuzinho Vermelho, a Fada 
Madrinha prepara uma poção mágica, que reverte o feitiço 
para que as princesas voltem a serem felizes para sempre, 
ensinando a lição de que o amor sempre vence.

Com classificação livre, a apresentação é promovida 
pelo DK Stúdio de Dança e conta com o apoio da Prefeitura 
de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura e do Turismo.

Serviço:
Espetáculo ‘Além do Era Uma Vez’
Data: 22 de abril (sexta-feira)
Local: Theatro São João (Praça São João,156 – Centro)
Horário: 20h
Classificação: Livre
Acesso: R$8,00 (inteira) e R$4,00 (meia).

Com o intuito de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypit 
em Sobral, a Prefeitura Municipal está intensificando a Campanha ‘Sobral 
Mais Limpa’. Realizada intersetorialmente pelas Secretarias da Saúde, Ur-
banismo e Conservação e Serviços Públicos, a partir da próxima segunda-
-feira (25), o serviço passará para a etapa de “combate direto ao mosquito a 
autuações de crimes ambientais”, segundo afirmou o titular da Secretaria 
de Conservação e Serviços Públicos, Jorge Trindade. O bairro Sumaré será 
o primeiro a ser visitado nessa segunda etapa da Campanha.

“No primeiro momento da Campanha realizamos mobilizações por todos 
os bairros e na maioria dos distritos da cidade para conscientizarmos a popu-
lação sobre a importância de respeitar o calendário da coleta jogando o lixo 
acumulado no local indicado, na data agendada. Agora, trabalharemos em 
parceria constante com os agentes de saúde e endemias para irmos de porta 
em porta avaliar como está sendo feita a limpeza dentro das residências. As 
pessoas que forem flagradas jogando o lixo nas ruas serão notificadas e pode-
rão pagar multa por cometerem crime ambiental”, explicou Jorge Trindade.

De acordo com a coordenadora ambiental da Prefeitura, Lívia Souza, 
“em mais de 5 mil residências encontramos focos do mosquito Aedes aegypit. 
Esse número, além de alarmante para a nossa realidade, necessita urgente-
mente ser combatido. Para isso, conclamamos todos os agentes de saúde e 
endemias e principalmente a população para erradicarmos a incidência das 
doenças transmitidas pelo mosquito. Com o apoio das pessoas, mantendo as 
casas limpas, sem água parada, tudo fica mais fácil”, disse.

Segunda etapa da Campanha ‘Sobral Mais 
Limpa’ tem início na segunda-feira (25)


